
  

  
  
  
  
  
  
  

 1ن و مالصدراطيفلوا ارتباط نفس با مجردات و ماديات در فلسفه

  ∗رضا اكبريان

  ∗∗طيبه كرمي

  چكيده
نفس به دليـل هويـت   . مسئله ارتباط مجرد و مادي يكي از مسائل مهم در فلسفه است

 .را ميان عالم عقـل و طبيعـت را ايفـا كنـد     اي تواند نقشي واسطه اي كه دارد، مي دوگانه
گري نفس، در فلسفه افلوطين و مالصدرا به دو شكل متفاوت  ترسيم شده  نقش واسطه

جنبه عالي . اي عالي است اي فرودين و جنبه از ديدگاه افلوطين، نفس داراي جنبه. است
امـا نفـس داراي جنبـه فروتـري نيـز      . كند نفس متصل به عقل است و هرگز تنزل نمي

ه نظر او، نفس حتي در مرتبه فروتر نيز كامالً مجـرد  ب. هست كه با ماده در ارتباط است
شود كـه خـود    ارتباط نفس مجرد با ماده از طريق طبيعت انجام مي. ناپذير است و انفعال

اما نزد مالصدرا، نفس امري است كـه بـا حـدوث بـدن     . پرتوي از وجود نفس كل است
س در ابتـدا تنهـا از   در اين ديـدگاه، نفـ  . شود شود و سپس به تدريج مجرد مي حادث مي

نوعي تجرد مثالي يا ناقص برخوردار است، اما امكان ترقي به مقام تجرد عقالني يا تـام  
مالصدرا از طريق ترسيم رابطه اتحادي ميان نفـس و بـدن و اصـل    . براي او وجود دارد

  .حركت جوهري سعي در حل مشكل ارتباط مجرد و مادي كرده است
   .درا، نفس، عقل، مجردات، مادهافلوطين، مالص :واژگان كليدي
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  مقدمه

با وجود اينكه فلسفه اسالمي از فلسفه نوافالطوني تأثيرات زيادي پذيرفته است، اما فيلسوفان اسـالمي  
بـه عنـوان اثـري از ارسـطو      هـا  سـال   اثولوجياكتاب مشهور . شناختند اين جريان فكري را به اين نام نمي

شود و اگر نـامي هـم    هاي تاريخي به سختي يافت مي افلوطين در كتاب حتي نام. شد شناخته و تفسير مي
عنوان ). 258، ص1903قفطي،: ك.براي نمونه ر(شود، با ابهام و حاكي از عدم شناخت است  از او برده مي

در قـرن نـوزدهم، محققـي آلمـاني بـه نـام       . شيخ يوناني نيز بدون داللت به افلوطين به كار رفتـه اسـت  
شهرستاني كشف كرد كه شيخ يونـاني بايـد همـان افلـوطين     الملل و النحل هنگام تصحيح هاربريكر به 

كـالم و تصـوف اسـالمي نخسـتين مواجهـه را بـا تفكـر        ). Rosenthal, 1990, III.462: ك.ر. (باشد
نزد كنـدي، كـه   . شود ترين نمود تفكر نوافالطوني نزد اخوان الصفا مالحظه مينوافالطوني داشتند و بيش

در زمان او به عربي ترجمه شد، فارابي، ابن سينا و سـاير فالسـفه اسـالمي تـا زمـان مالصـدرا،        وجيااثول
مالصـدرا بـيش از   ) 109-105، صـص 1378پورجـوادي،  . (شـود  ردپاهايي از تفكر نوافالطوني ديـده مـي  

در تأييد نظريات  هاي فراواني از آن كرده و از آن قول  دهد، نقل توجه نشان مي اثولوجيافيلسوفان ديگر به 
اعتماد مالصدرا به اين اثر آنقدر . ارسطو نيستاثولوجيا ها كرده است؛ غافل از اينكه نويسنده  خود استفاده

  .اقتباس كرده است  اثولوجيادهد كه از  زياد است كه در بسياري از موارد سخني به معلم اول نسبت مي
و تطبيق آن با تفكر مسـيحي انجـام شـده، افلـوطين      به رغم آثار و تحققيات فراواني كه فلسفه افلوطين

همچنان در جهان اسالم ناشناخته است و آثار محدودي در تطبيق و مقايسه ديدگاه او با فيلسوفان اسـالمي  
هاي تفكر افلوطين را با مالصدرا مقايسه كنـد و بـراي ايـن     اين مقاله قصد دارد كه يكي از جنبه. وجود دارد

  .كي از مهمترين مباحث در فلسفه هر دو فيلسوف است، انتخاب شده استمنظور بحث نفس كه ي

 جايگاه نفس در فلسفه افلوطين

گانـه اسـت و پـس از احـد و      سه) اصول(از اقانيم ) اصل(در نظام فلسفي افلوطين، نفس سومين اقنوم 
كه نفس تجلي عـالم  به اين معنا . افلوطين نفس را لوگوسِ عقل ناميده است. عقل در رتبة سوم قرار دارد

همچنين نفس تجلي ضعيفي از احـد  . مند و جسماني است عقل و عالم معقوالت در عالم محسوس، زمان
  )Helleman- Elgersma, 1980,  p.32. (تري دارداش از احد، تكثر بيش است و به دليل دوري

مطـابق بـا   . نيسـت بايد به اين نكته توجه كرد كه نفس نزد افلـوطين تنهـا بـه معنـاي نفـس انسـاني       
كه پيش از افلوطين نزد افالطونيان و رواقيون و پس از او نزد نوافالطونيان وجود داشته اسـت،  ديدگاهي 

عـالم شـامل اجـرام    . شـود  تعبير مي) World Soul(از آن به نفس عالم كه كل عالم داراي نفسي است 
. س آنهـا برتـر از نفـوس انسـاني اسـت     نيز برخوردار از نفس هستند و نفواين اجرام  ؛شود سماوي نيز مي

افلـوطين گـاهي نيـز از تعبيـر     . شوند نفوس سماوي و انساني نسبت به نفس عالم، نفس جزئي خوانده مي
  . استفاده كرده است) Universal Soul(نفس كل 

و نيز نسبت آنها با نفس به عنوان اقنوم سوم يكي از نكات مهم، فهم ارتباط نفس عالم و نفوس جزئي 



  19  ن و مالصدراطيفلوا ارتباط نفس با مجردات و ماديات در فلسفه  
(The Relationship Between the Soul and the Incorporeal and 
Corporeal Things in Plotinus and Mulla-sadra's philosophy) 

  

 ,Bréhier) و اميل بريـه Inge, 1948, pp.200-205, 213-217 ) ( برخي محققان مانند اينگ. ستا
1971, pp.55-60) از نفس كه  اي به نظر آنان، جنبه. اند نفس عالم و نفس اقنومي را يكي در نظر گرفته

كند  كه تنزل مي اي از نفس شود و جنبه يابد، با نفس كل تطبيق داده مي هميشه متعالي است و تنزل نمي
 تـر محققـان متـأخر   تفسيري كه مورد قبول بـيش  با بقاطماما  .ستاشود، همان نفس جزئي  و متكثر مي

انـد و   نفس عالم و نفوس جزئي بـه يـك معنـا از يـك سـنخ      ،) Emilsson, 2005, p.369:ك.ر( است
هـا   ات و حركـت بـدن  منشـأ حيـ  نفـس  هـر دو  . اند همانند خواهراني هستند كه از مبدئي واحد صادر شده

اي فراتر از آن دو قرار دارد و در واقـع نفسـي    اما نفس كل كه همان نفس اقنومي است، در مرتبه ،هستند
محسـوس اسـت،    گيرد و در مرتبه عالم عقل قـرار دارد و هـر چـه در جهـانِ     است كه به بدني تعلق نمي

ودين ايـن دو مرتبـه را از يكـديگر    افلوطين با تعبير نفـس برتـر و نفـس فـر    . شود آفريده او محسوب مي
  . (Plotinus, 1992, IV.3.2,4,6) متمايزكرده است

مـاده نـزد افلـوطين هميشـه جنبـه زيـرين و       . در سلسله مراتب واقعيت، مرتبه پس از نفس ماده است
صور بر ماده وارد شده و از . ماند مانند دارد، محل عوارض و حركت است و خود بدون تغيير باقي مي ظرف

مـاده نيازمنـد   . ماده كامالً نامتعين و فاقـد صـورت اسـت   . شود شوند و ماده از آنان متأثر نمي آن زائل مي
اين صورت معقول، طبيعت نـام دارد كـه آخـرين تصـوير     . صورتي است كه به آن حيات و حركت ببخشد

م چهـارم محسـوب   با اين تفاوت كه طبيعت اقنو. اي است كه ممكن است از اصول برتر به وجود آيد زنده
تـرين  شود، بلكه تنها تصويري ضعيف از نفس كل است كه در مرتبه فرودين ظاهر شده اسـت و كـم   نمي

همانند عقل نسبت به احد و نفس نسبت به عقـل، طبيعـت نيـز بـه نفـس رجـوع       . بهره را از واقعيت دارد
ي طبيعت از نفس، صور موجود محصول استقالل و جداي. كند، اما اين رجوع ناآگاهانه و رؤياگونه است مي

اي از حيات و واقعيت ندارند تا به نوبه خود تصويري را منعكس كنند، چراكه  اين صور بهره. هاست در بدن
در عين حال اين صور، منشـأ  . اند ترين صورند و در دورترين فاصله از مبدأ واقع شده خود محصول ضعيف

 ;ibid, III.4.1(كننـد   نظمـي در آن جلـوگيري مـي    بيشوند و از انفصال و  وحدت در عالم جسماني مي
III.8.2; Armstrong, 1967, p. 254.(  

  سفتجرد ن

وي ضمن استدالل بـه نفـع بقـاي    . نفس از ديدگاه افلوطين كامالً مجرد است و تجرد با بقا تالزم دارد
  :داين داليل به شرح زير هستن. نفس، داليل تجرد و استقالل آن از بدن را آورده است

بـه خـودي خـود فاقـد      - يعني آتـش، هـوا، آب و خـاك     - چراكه عناصر . نفس عامل حيات جسم است .1
جان  شود و ممكن نيست كه از تركيب چند جسم بي اند و تركيب تصادفي آنان نيز باعث ايجاد حيات نمي حيات

 . غير از نفس نيستكننده باشد و اين اصل چيزي  بنابراين، علت تركيب بايد اصلي منظم. زندگي پديد آيد
تواند به نفس منتسب باشد، زيرا اجزاي بـدن   احساس به معني درك معناي واحدي از شيء تنها مي  .2

كنـد،   تأثرات مختلفي از عوامل بيروني دارند و آنچه با وجود اين تكثر، شيء را به شـكل واحـد درك مـي   
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 .  تواند چيزي جز نفس مجرد باشد نمي
جسم نيازمند اصل . شود ت قرار دارد و به همين دليل زود فاني ميجسم در معرض دگرگوني و حرك .3

توانـد نـوعي جسـم     نظمي آن شود و اين اصل نمـي  اي است كه مانع گسستگي و بي دهنده سازنده و نظم
بنابراين، وجود نفس براي حفـظ نظـم عـالم و بقـاي آن     . اند باشد، زيرا اجسام همگي مشمول قاعده زوال

 . ضروري است
اما نفس . كند ي كيفيت مخصوص به خود را دارد و همين امر آنها را از يكديگر متفاوت ميهر جسم .4

اگر نفس جسم يا . شود بخشد و حتي باعث بروز كيفيات متضاد در يك جسم مي در اجسام مختلف اثر مي
 . بنابراين، نفس جسم و جسماني نيست. جسماني بود، مانند جسم اثري واحد داشت

توانـد حركـت از روي قصـد و اراده داشـته      ذاتش تنها حركت طبعي دارد، اما نمـي جسم به اقتضاي  .5
اما در جسم حركاتي كه حـاكي  . باشد، زيرا جسم ادراكي ندارد تا مفهوم و قصد داشتن درباره او صدق كند

 اينكه جسم چه موادي را به خود جذب كند و به چه تناسبي. شود از شعور است، مانند رشد كردن ديده مي
بنابراين، مبدئي الزم است كه ايـن امـور را تـدبير كنـد و     . تواند به ذات جسم منتسب شود رشد كند، نمي

 . ثبات شخصي جسم را حفظ كند
باقي ماندن ادراكات در نفس و عدم مزاحمت ادراكات قبلي براي ادراكات بعدي و نيز يادآوري نشانة  .6

زيرا جسم به دليل تبدل و تغيـرش  . فظ شده استآن است كه ادراك توسط امري غيرجسماني انجام و ح
  .تواند امري را حفظ كند نمي
دهنـده آن   ادراك امور مجرد مثل دايره مجرد، خط مجرد يا مفاهيمي مانند عـدالت و زيبـايي نشـان    .7

 . پس نفس كه مدرك همه نوع اقسام ادراك است، مجرد است. است كه مدرِك نيز مجرد است
پـذير نيسـت و كيفيـت بـه همـان       بنابراين مادي است، اما كيفيت تقسيم پذير و كميت امري تقسيم .8

براي مثال، اگر مقداري عسل را در دو ظـرف بريـزيم، آن   . شود، وجود دارد نسبت در چيزي كه تقسيم مي
بنـابراين كيفيـت كـه    . مانـد  اند ولي كيفيت شيريني در هر دو يكسان باقي مي دو از جهت كميت متفاوت

 . م است، امري غيرجسماني استمنشأ آثار جس
تواند در همه نقاط جسم ديگر راه يابد، اما نفس به چنين كـاري قـادر اسـت و در نتيجـه      جسم نمي .9

 .جسم نيست
زيرا اگـر وجـود بالفعـل    . آنچه وجودش بالفعل است، بايد پيش از وجود بالقوه وجود پيدا كرده باشد .10

به طور كلي، امر عـالي بايـد پـيش از    . وانست بالفعل شودت داشت، امر بالقوه به خودي خود نمي وجود نمي
  . امر داني وجود داشته باشد؛ بنابراين، ذات غيرجسماني بر ذات جسماني تقدم دارد

هر امر مركب وابسته به اجزاي خويش است، اما نفس كه جوهري بسيط است، اجزايي ندارد كه به  .11
 .(Plotinus,1992, IV.7. 1-8)ناپذير است بنابراين، نفس فنا. واسطه تالشي آنها نابود شود
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 نسبت نفس با بدن

نخسـتين و  . نفس اگرچه مجرد است، اما از جهات متعددي با ماديات و جنبه مـادي اشـيا نسـبت دارد   
به نظر افلوطين، اين نفس نيست كه در بدن اسـت؛ بلكـه بـدن    . ترين نسبت، نسبت آن با بدن است مهم

تواند  در نتيجه، بدن نمي. مند نيست و بنابراين، در همه جا حضور دارد نفس مكان. است كه در نفس است
نفـس  . آيـد  چراكه نفس به تصرف چيزي در نمي. بخشي از نفس را در اختيار خود بگيرد و مالك آن شود

افتند؛ تور به همراه امـواج در دريـا    امواج به دام تور نمي. همانند امواج دريا است و بدن همچون تور است
همچنين افلوطين رابطه نفس و بدن را به نـور  . يابد كند و تا آنجا كه حركت كند، گسترش مي كت ميحر

گذارند، بدون اينكـه خـود    گيرد، تأثير مي يا گرما تشبيه كرده است كه بر شيئي كه در معرض آنها قرار مي
  ). ibid, IV.3.9,22; 4.18,29(تأثيري بپذيرند 

بـه  . شوند پذيرد، اما ادراكات حسي از طريق آن به نفس منتقل مي ن نمياگرچه نفس هيچ انفعالي از بد
نظر افلوطين، نفس از آن جهت كه با بدن مرتبط است، داراي ادراك حسي است و اگر نفس تنهـا بـود و   

آالت حسي نقش واسطه و ميانجي را ميان نفـس و  . توانست امور معقول را دريابد بدني با او نبود، تنها مي
تواند از طريق آنها، بدون اينكه خود منفعل شـود، انفعـاالت    نفس مي. كنند حسوس خارجي ايفا ميامور م

نكته ديگر اين است كه نفـس بـه خـاطر تـن داراي ادراك حسـي      ). (ibid, IV.4.23خارجي را بشناسد 
و بناسـت   انـد  شود كه نيروي شناسايي اصلي خود را از دست داده است، اما ادراك حسي به ذواتي داده مي

  .  (ibid, IV.4.24)اند را دوباره به ياد بياورند كه از طريق ادراك حسي آنچه فراموش كرده
اگرچه افلوطين قبالً تأكيد كرده بود كه نسبت نفس به بدن همچون موج دريا و تور يا نور و هوا است، 

تـن  «كنـد كـه    بيان مـي  او. كند به هنگام توضيح درباره ادراك حسي، به نحوي موضع خود را تعديل مي
چراكـه در اثـر وجـود نفـس، بـدن      » .مانند هواي روشن شده نيست، بلكه شبيه به هواي گرم شده اسـت 

تأثري همچون گرم شدن در خود خواهد داشت و از سوي ديگر، نفس با بدن همچون چيزي كـه متعلـق   
ن چيزي است پيوسته به نفـس و  در واقع، بد. آيد كند و در صدد مراقبت از آن برمي به آن است، رفتار مي

ادراك حسـي  ). (ibid, IV.4.18دهد نه بدن است و نه البته امري فارغ از بدن  را تشكيل مي» ما«آنچه 
تواند خطر  چراكه جسم ادراكي از خود ندارد و نمي. نيز به سبب حفظ و مراقبت از بدن در نفس وجود دارد

  .كنند اميال در ارتباط نفس با بدن معنا پيدا ميهمچنين، لذت و شادي و نيز . و درد را حس كند
سـاز اسـت،    از آنجا كه ارتباط نفس به عنوان امري كامالً مجرد با بدن كه كامالً مادي است، مشـكل  

شناسي افلـوطين آن   يكي از نكات كليدي و مهم نفس. افلوطين از واسطه بودن طبيعت سخن گفته است
ارتبـاط نفـس بـا بـدن نيـز از طريـق       . گردد فقط با آن مرتبط ميشود و  است كه نفس با بدن متحد نمي

همانطور كه قبالً گفته شد، طبيعت، نوعي صورت است كه از نفس كل به مـاده  . گيرد طبيعت صورت مي
طبيعت بر بدن تقدم دارد و از طريق صورت بخشيدن و . كند شود و آن را از عدم تعين خارج مي افاضه مي

طبيعت خود نوعي نفس است كه با نفس كل پيوند . كيفيتي خاص پديد آورده استشكل دادن، بدن را با 
شود، بدن خـود داراي نفـس اسـت، نفسـي كـه       بنابراين، هنگامي كه نفس جزئي به بدن افاضه مي. دارد
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تواند از اميال بدن متأثر شود، نفس از طريق طبيعت بر آن اميـال آگـاه    طبيعت مي. شود طبيعت ناميده مي
 ;ibid, IV.4.20: ك.ر( تواند تصميم بگيرد كه مطابق آنها عمل كنـد يـا بـر خـالف آنهـا      د و ميشو مي

Blumenthal, 1971, pp.8-9.(  
نفـس  ). (Plotinus, 1992, III.6.4گويـد   سـخن مـي  » صورت«افلوطين گاهي نيز از واسطه بودن 

. بينـد  ت نقش بسته اسـت، مـي  نفس تصوير تأثرات را كه در واسطه صور. نقش فعالي نسبت به صور دارد
او به سوي آنچه ديـده پـيش   . دهد شود و تغييري در او روي نمي هنگام ديدن نيز چيزي به او اضافه نمي

بـه ايـن ترتيـب،    . شناسـد  رود و آن را از طريق تشابه با معقوالتي كه از قبل با آنهـا آشـنا بـوده، مـي     مي
  ).ibid, III.6.2(گيرد  صورت مي -الطوني همان آموزه مشهور اف -شناسايي از طريق يادآوري 

  نسبت نفس با عقل

با نظر بـه  . اي ميان عالم عقل و طبيعت قرار دارد و نظري به باال و نظري به پايين دارد نفس در مرتبه
نفس با توسـعه  . شود مند مي شود و با نگاه به باال از نور عقل بهره پايين باعث پيدايش حيات در ابدان مي

نفـس نـزد افلـوطين از    . تواند به وحدت با نيـك دسـت يابـد    به عالم ابديت و وجود حقيقي مي وجود خود
شـوند   جهاتي همانند عقـل مجـرد اسـت، امـا حركـت و زمـان مقـوالتي هسـتند كـه بـا او آفريـده مـي            

)Armstrong, 1967, p. 251 .(    مرتبه برتر نفس كه در افق عقل قرار دارد، در ابـديت سـاكن اسـت و
نفـس بـراي   . پديد آمدن زمان محصول حركت نفس است. دارد، اما مرتبه فروتر آن حركت داردحركتي ن

يافتن حياتي مستقل از عقل، حركت كرد و با حركت خود حياتي يافت كه متفاوت از حيات عقل بـود و از  
رد و نفـس  در زمان، عنصر قبل و بعد وجود دا. اين طريق نفس شد و به همراه خود زمان را نيز پديد آورد

به معناي كامل به اين قبليت و بعديت معنا و هستي بخشيده است، چراكه در ابتدا وجودي بود آرميـده در  
  . ابديت و سپس وجودي شد غيرآرام و متفاوت از ابديت

امـا  . نفس به نوبة خود، خواست كه تصويري از آنچه در عالم برتـر از خـود ديـده اسـت، منتقـل كنـد      
بنابراين، تصويري منتشر از آن پديـد آورد و موجـب   . ير را در تماميتش منعكس كندنتوانست كه اين تصو

نفس دائماً در حال سير از يك زندگي به زندگي ديگـر اسـت و آنچـه در    . به وجود آمدن عالم و زمان شد
آورد بـا آنچـه قـبالً داشـته      وجوي آن است غير از آن چيزي است كه داراست و آنچه به دست مـي جست
نفس به دنبال كمـالي اسـت كـه در    . است» زمان، زندگي نفس«به همين جهت است كه . وت استمتفا

عالم عقل است و خود به دليل استقالل از آن، واجد آن نيست، دائماً در طلب آن است و بنابراين حركتش 
  ).Plotinus, 1992, III.7.11(يابد  خاتمه نمي

ناپذيري و عـدم تعلـق    بر انفعال ت دارد، اما در عين حالاگرچه نزد افلوطين نفس با حركت و زمان نسب
نفس با حركت در خصوص رابطه نفس و زمان، وي معتقد است كه . نفس به زمان و مكان نيز تأكيد دارد

آفريند و البته اين نفس، نفس اقنومي نيست، بلكه نفس عالم است كه منشأ ايجـاد عـالم    خود زمان را مي
بايد توجه داشت كه زمان نسبت به نفس تأخر دارد و . ود منشأ تكثّر آن استجسماني است و با حركت خ
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بلكه برخي از  ،نفوس جزئي در زمان نيستند ،طور همين. عالم در زمان نيست، بلكه منشأ زمان است نفسِ
  .(ibid, IV.4.15; Smith, 1999, p.212) دهد افعال و تأثيراتشان در زمان رخ مي

فوس جزئي به دليل ارتباط با ماده و تعلق به بدن، جايگاه اصلي خود در عالم عقل از ديدگاه افلوطين، ن
كند كه اصل خود را شناخته و به آن  اند و ادراك حسي طريقي است كه به آنها كمك مي را فراموش كرده

تـوان   نوعي انفعال و انطباع در بدن است كه مي) sense perception(مقدمه ادراك حسي . رجوع كنند
بـا صـور معقـول    مشـابهتش  از طريـق  آن را نفس در مرتبه بعدي . ناميد) sensation(» احساس«آن را 
اين ادراك امري حقيقـي اسـت و هويـت اصـلي وجـود نفـس را       . كند شناسد و درباره آنها قضاوت مي مي

ار افلوطين به اين اعتبـ ) Plotinus, 1992, I.I.7; Gerson, 1999, pp. 165-166 ( دهد تشكيل مي
گـر   آن را نفـس متفكـر يـا اسـتدالل     ،كنـد  كه نفس در اين مرتبه دربـاره ادراكـات حسـي قضـاوت مـي     

)reasoning (دسـت  ه بتر  كه پيش اي مقايسه ادراكات حسي با آگاهي با توجه به همچنين،. ناميده است
  .(Plotinus, 1992, V.3.2.5-14) كند درباره آن صدق مي» يادآوري«اصطالح ، بوده است آمده

توانـد   نفس در مرتبه ادراك حسي يا حتي در مرتبه تفكر و عقيده، با امور بيروني سر و كار دارد و نمـي 
به نظر افلوطين، ادراك غير ذات مانع از ادراك ذات . (ibid, V.3. 1.20-23)شناختي از خود داشته باشد 

-ibid, V.3.6, pp.36(به غير ندارد ند، نيازي ك پردازد و خود را ادراك مي شود و ذاتي كه به خود مي مي
اي بـاالتر، يعنـي    بنابراين، نفس براي شناخت خود بايد از مرحله ادراك حسي عبور كند و در مرتبه).  45

. همچنين، بايد براي شناخت بهتر از اين مرتبه نيز عبور كند و به مرتبه عقل برسد. مرتبه تفكر قرار بگيرد
تي كه ماهيت تفكر را درك كند و بداند كه خود تصـويري از عقـل اسـت،    در مرتبه تفكر نيز تنها در صور

شود كه خود را متعلـق   اما شناخت كامل هنگامي حاصل مي. اي به ادراك خود دست يابد تواند تا اندازه مي
به عقل و عقل را متعلق به خود بداند و ديگر به عنوان نفس و امري جدا از عقل به آن نظر نكنـد، بلكـه   

نفس در اين مرتبه، ديگر نفس نخواهد بود و عقل شده است . جزئي از آن به آن نظر داشته باشد همچون
  .(ibid, V.3.4)شود  و در عين حال ادارك كامل ذات براي او فراهم مي

تعبير كرده و نفسي كه به چنين » اشراق«افلوطين از مدد عقل به نفس براي رسيدن به اين مرتبه به  
نفس پـس از رسـيدن بـه    . (ibid, V.3.8)گونه و خداگونه وصف كرده است باشد را عقلاي رسيده  مرتبه

اين مرتبه ديگر به تأمل و استدالل نياز ندارد، بلكه به نوعي تجربه عرفاني و نوعي تحول درونـي دسـت   
ن خود تواند حقايق را نه به صورت اموري خارجي و بيرون از خود، بلكه در درو يابد كه از طريق آن مي مي

كند و آنهـا   در حقيقت، نفس در اين حالت به مرتبة آن حقايق صعود مي. احساس كند و با آنها متحد شود
  . (Hadot, 1993, p.48)كند  را مشاهده مي

  جايگاه نفس نزد مالصدرا

هاي معرفتي و وجودي  و براي آنها نقش  اگرچه در فلسفه اسالمي، افالك نيز صاحب نفس دانسته شده
ه عالم ماده تعيين شده است، اما در فلسفه مالصدرا كاركرد افالك به حداقل رسيده، اگرچه كامالً نسبت ب
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و نيز ساير مباني فلسفي مانند ديدگاه ويژه او  -كه مورد قبول مالصدرا است  -عالم مثال . رد نشده است
مالصـدرا در بحـث از   . نياز كرده اسـت  درباره نفس و قوه خيال، وي را از بحث افالك و نفوس فلكي بي

نفس، اگرچه برخي ازحيوانات را نيز صاحب نفس و داراي تجرد مثالي دانسته، اما بيش از هر چيـز توجـه   
   . خود را بر نفوس انساني متمركز كرده است

عقول روحانيه الـذات و الفعـل   . به نظر مالصدرا، همه جواهر به غير از نفس انساني مقامي معلوم دارند
ايع مادي جسمانيه الذات و الفعل؛ اما نفس انساني مراتب و اطوار گونـاگوني از تعلـق و عـدم    هستند و طب

نفس انساني در ابتداي خلقـتش از جهـت كمـال    ). 347-348، صص1990مالصدرا، (تعلق به جسم دارد 
ــرار دارد     حســي، نهايــت عــالم جســماني اســت و از جهــت كمــال عقلــي در آســتانه عــالم روحــاني ق

اي  اي نيست كه در مرحلـه بـالقوه   به عقيده مالصدرا هيچ نفس انساني) 204و 94، صص1360مالصدرا،(
شود، نسـبت   اي كه برسد و هر فعليتي كه در او حاصل  باقي بماند؛ نفس در حركت ذاتي خود به هر مرتبه

تري دارد و در واقع مشـتمل بـر تمـام كمـاالت مراتـب قبـل خـود         به مراتب قبل احاطه و شمولش بيش
طور كه نوع حيوان مشتمل بر كماالت نوعي نبات است و نبات، مشتمل بر كماالت نوعي همان. گردد مي

معادن و جمادات است، انسان نيز كه مرتبه متكامل حيوان است، تمام كماالت حيواني و نباتي و عنصري 
چراكـه نفـس بـا    . سـت البته اين شمول به معناي دارا بودن مراتب مذكور به نحوي متكثّـر ني . را داراست

يابد و هرچه از جهت وجودي و جوهري تكامـل يابـد، كثـرت و تفرقـه در آن      حركت جوهري تكامل مي
چراكه نفـس انسـاني از سـنخ عـالم     . گردد تر مي شود و وحدت و بساطت در آن قوي تر مي تر و ضعيف كم

بـا مالحظـه   » بشـئ منهـا   بسيط الحقيقه كل االشياء و ليس«ملكوت و ظلِّ بسيط حقيقي است و قاعده 
  ). 891-892، صص 1386؛ 346، 253، 223-228، صص1990مالصدرا (مرتبه، درباره آن صادق است 

  تجرد نفس 

طبق اين ديدگاه، نفس از آغاز مجـرد  . مالصدرا، نفس را جسمانيه الحدوث و روحانيه البقا دانسته است
صور مادي است كه مسـتعد اسـتكمال اسـت و بـا     نيست، بلكه در ابتدا امري بالقوه، هيوالني و صوري از 

بنـابراين، نفـس ابتـدا در مرتبـة حـس واقـع اسـت و        . پيمايد حركت جوهري، به تدريج مسير تجرد را مي
ادراكات وي از سنخ محسوسات است، سپس، به تدريج وجود و ادراكاتش تحول يافته و بـه مرتبـه ادراك   

ه مرتبه ادراكات عقالني است كه طي آن وجودش متكامـل  باالترين مرتبه نفس رسيدن ب. رسد خيالي مي
تفـاوت نظـر مالصـدرا بـا     ). 376-378؛ 363-366، صص 1990مالصدرا، (يابد  شده و تجرد عقالني مي

نخست آنكه نفس سيري از ماديـت بـه تجـرد دارد    : حكماي پيشين در خصوص نفس در دو مطلب است
دومين تفاوت، وجود . ه تجرد محض براي او ميسر استيعني از ماديت صرف آغاز شده و امكان وصول ب

به اين معنا كه نفس ابتدا در مرتبة حس واقع است و به تبع آن ادراكات او از . نوعي اشتداد در تجرد است
رسد و  سپس، از طريق حركت جوهري متحول شده و به مرتبه ادراك خيالي مي. نوع ادراكات حسي است
شود و در نهايت به  ساز ادراك عقالني مي كند كه زمينه ي از تجرد را تجربه ميا از طريق اين مرتبه، نحوه
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گيرد؛ نخست آنكه بـا اثبـات    مالصدرا دو نتيجه مهم از اين نظريه مي. يابد مرتبة تجرد عقالني دست مي
شـود و نتيجـه ديگـر كـه بسـيار مهـم و        تجرد خيالي، امكان جمع ماديت و تجرد در وجود واحد ثابت مي

. ربردي است، استفاده از اين مطلب براي تبين بقاي نفوس غيرمتكامل و اثبـات معـاد جسـماني اسـت    كا
رسـند و قـدرت تعقـل و ادراك كليـات را بـه دسـت        چراكه بسياري از مردم به مرتبة تجرد عقالني نمـي 

مچنين، به ايـن  ه. توان بقاي آنها را پس از مرگ اثبات كرد اما از طريق اثبات تجرد خيالي مي. آورند نمي
توان معـاد جسـماني را    مقداري است، مي دليل كه قوه خيال باقي است و قادر به ايجاد صور و اشكال غير

. چراكه نفس در عوالم مختلف، با قوه خيالش قادر به خلـق بـدني متناسـب بـا خـود اسـت      . نيز ثابت كرد
ـ   دن دارد و از طريـق آن متـنعم يـا    بنابراين، نفس در عوالم پس از مرگ و به هنگام حشر داراي نـوعي ب

  .شود معذّب مي
  :شود با توجه به اين رويكرد بديع به بحث تجرد نفس، اثبات تجرد نفس نيز در دو مقام انجام مي

 تجرد ناقص و خيالي  .1
 تجرد تام و عقلي .2

تـوان ثابـت    براي اثبات تجرد نوع اول كه آن را براي حيوانات نيز مـي ) 44-42، صص1990(مالصدرا 
اند كه وجـود نفـس    براهين مالصدرا بر تجرد ناقص نفس، همان داليلي. كند د، به سه برهان اشاره ميكر

شود كـه   در نخستين برهان، نفس به عنوان محور ثابت وجود انسان يا حيوان اثبات مي. كنند را اثبات مي
برهـان  . بات تالزم داردتجرد در اين دليل با ث. كند رغم تغييرات بدن هويت شخصي فرد را تأمين مي علي

به نظر مالصدرا، ميل به لـذت و گريـز از   . مالصدرا به ادراك ذات از طريق نفس اشاره دارد 2دوم و سوم
واسطه است، از طريق حس يا فكر بـه   اين شناخت امري بي. رنج و درد نشانه نوعي شناخت از خود است

ين برهان آن است كـه جسـم ادراكـي از    فرض ا پيش. دست نيامده است و نشانه وجود نفسي مجرد است
  . خود و غير ندارد و ادراك متعلق به وجود مجرد است

ادراك ذات معيار مهمي براي اثبات تجرد نفس است و تجرد خيالي و مثـالي حتـي در مـورد حيوانـات     
صـدرا،  مال(شـود   اي كه از خود دارند، ثابت مي تامه كه ادراك وهمي و خيالي دارند، به سبب ادراك جزئي

هاي غيـر كامـل، بـه     تر در انساناين ادراك جزئي، در حيوانات و با اندكي صرافت بيش). 819، ص1386
، 1380سـبزواري،  (همراه صورت و منضم به برخي عوارض همچون شـكل، وضـع و حيـزّ خـاص اسـت      

از ايـن   ، اما اگر ادراك ذات كامالً خالص و بدون عوارض مادي باشد،)130، ص1381؛ آشتياني، 247ص
سـينا و سـهروردي از ايـن     پيش از مالصـدرا، ابـن  . توان براي اثبات تجرد تام نفس نيز بهره برد دليل مي

اند و مالصدرا در آثار خـود از تقريـرات مختلـف     طريق براي اثبات تجرد تام و عقالني نفس استفاده كرده
، 1360؛ همــان،295 ،278، صــص1990مالصــدرا،(ايــن برهــان بــراي ايــن منظــور بهــره جســته اســت 

  ).397، ص1380؛212-211صص
المبـدأ و  ، الحكمه المتعاليـه، الشـواهد الربوبيـه   هاي  تر براهيني كه به نفع تجرد تام نفس در كتاببيش
اند، مبتني بر جنبه ادراكي نفس هستند و برخي نيز كه به مقايسه احـوال   اقامه شدهمفاتيح الغيب و  المعاد

و برخي » عرشي«اند؛ به تعبير مالصدرا، برخي از براهين  ر حكم شاهد و نشانهپردازند، د نفس و جسم مي
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المبـدأ و  در ميان آثار مالصدرا، براهين تجرد تام نفس در ). 847، ص1386مالصدرا، (هستند » مشرقي«
 الشـواهد الربوبيـه  و  )850همان، ص(مفاتيح الغيب تر از آثار ديگر است و مالصدرا خود در  مضبوطالمعاد 

  . به اين اثر ارجاع داده است )215، ص1360همان، (
اجمال اين برهان بنا به تقريـر  . توسط نفس است» تعقل امور مجرد«نخستين دليل بر تجرد تام نفس، 

اگـر  . كند كه مجرد از مشخصات وعوارض اسـت  انسان معنايي معقول را ادراك مي: مالصدرا چنين است
يابد و نيز قابل انقسام  حلش، مشخصات و اوضاع و احوال خاص ميمحل اين معاني جسم باشد، به تبع م

  3).391-389، صص1380مالصدرا، (خواهد بود و اين هر دو منافي معقول بودن و كليت آن است 
قوه عاقله قادر به تجريد صوري . دليل ديگر كه نزديك به برهان اول است، نظر به فعلِ قوه عاقله دارد

از آنجا كه شيء در خارج مكفوف بـه  . مادي مثل كم، اين، وضع و غيره هستنداست كه مجرد از عوارض 
عوارض است، مجرِدي الزم است تا آنها را از اين عوارض تجريد كند و اين تجريدكننـده چيـزي غيـر از    

  4).396-395، صص1380مالصدرا، (نفس نيست كه خود نيز مجرد است 
اس كه تعقل ذات يا از طريق حصول صورتي مسـاوي بـا   ادراك ذات مفاد دليل بعدي است، بر اين اس

ادراك ذات از طريق حصول صورت مستلزم اجتماع مثلين اسـت  . ذات است يا بدون حصول صورت است
شـود و هرچـه كـه ذاتـش را ادراك      و از آنجا كه اجتماع مثلين محال است، ادراك ذات با ذات متعين مي

زمه ادراك ذات با تجرد نفس و تغاير آن از بدن در دليل بعـدي  مال. كند، قائم به خود و غيرجسماني است
   5).397همان، ص(شود  توضيح داده مي

كند و حتي به هنگام خواب و بيهوشي از آن غافـل نيسـت،    انسان در همه اوقات ذات خود را درك مي
ن بـود، امكـان   در حالي كه در اين احوال توجهي به بدن خود ندارد و اگر نفس بخشي از بدن يـا تمـام آ  

  6).403ص(داشت؛ در حالي كه انسان هيچ گاه از خود غافل نيست  غفلت از آن وجود مي
كند و از اين طريق  هايي وجود دارد كه قواي جسماني را از قواي عقلي متمايز مي اما عالمات و ويژگي

  :اند از تهاي قواي جسماني عبار ويژگي. توان غير جسماني بودن قوه عاقله را اثبات كرد مي
شود و ممكن است منجر به عدم  اگر آسيبي به قواي جسماني وارد شود، در ادراك آنها خلل وارد مي .1

 .درك يا بروز اشتباه يا كالً تعطيل آن قسم از ادراك حسي شود
 .اين قوا، ادراكي از خود و ابزار خود ندارند .2
 .كنند اگر كيفيتي مدتي در آنها مستقر بماند، آن را ادراك نمي .3
زيرا قـوه هنـوز از ادراك قبلـي    . شود كه پس از آن واقع شود ادراك قوي مانع از ادراك ضعيفي مي .4

  7.متأثر است
 .ادراك حسي اگر شدت زيادي داشته باشد، ممكن است باعث فساد آلت حسي شود .5
 8).404-403صص(شوند  قواي جسماني، به مرور زمان و با افزايش سن ضعيف مي .6

شـود از   ها را ندارد و قادر بر ادراك ذات و آنچه ابزار آن محسوب مـي  ز اين ويژگيقوه عاقله هيچ يك ا
همچنين بر ادراك ضعيف بعد از قوي و ادراك خفي بعد از جلي قدرت دارد و نه تنها با  9.قلب و مغز است

يا نفـس را   اما شواهدي كه قوه عاقله 10.يابد ها قوت نيز مي شود، بلكه در برخي انسان مرور زمان پير نمي
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  :اند از كنند، عبارت كه به مقام تجرد عقلي و تام رسيده از جسم متمايز مي
قوه عاقله، محل امور متقابل است، بدين معني كـه امـور متضـاد ماننـد سـياهي و سـپيدي و امـور         .1

  11.متخالف مانند وجود و عدم با هم امكان حصول در آن را دارند
 .قوله است، در حالي كه جسم منفعل محض استقوه عاقله، قادر به تصرف در صور مع .2
قوه عاقله براي بازگرداندن صورتي كه از آن زائل شده است، احتياج به كسب جديد نـدارد و ذات او   .3

اما صورت زائل شده از جسم نيازمند سببي ديگر اسـت و ذات  . كند براي برگرداندن آن صورت كفايت مي
 12.دكن جسم براي بازگرداندن صورت كفايت نمي

و از  14، صـور روحـاني آن بـا يكـديگر تـزاحم ندارنـد      13قوه عاقله قادر بر ادراك امور نامتناهي است .4
اما اگر مـانع برداشـته   . شوند، اگرچه ممكن است موقتاً سببي مانع رؤيت آنها شود صفحه نفس ناپديد نمي

ر و حفـظ در آن  بيند، بر خالف جسم كـه امكـان تـزاحم صـو     شود، نفس همه صور را نزد خود حاضر مي
 .نيست

. نفس قادر بر تصور امور مجردي مانند نامتناهي، وحدت، بسيط عقلي، عدد، زمـان و هيـولي اسـت    .5
 15).408 -406صص(حصول اين امور در جسم ممتنع و با وجود آن ناسازگار است 

 نسبت نفس با بدن

طبيعت هر جسمي . د او توجه كنيمبراي فهم ارتباط نفس با بدن از ديدگاه مالصدرا، بايد به معناي طبيعت نز
امري است كه باعث قوام آن و مصدر جميع آثار و لوازم شيء و از جمله حركت و سكون آن است و در حقيقت 

تر مرسوم است كه به مبدأ حركت و سـكون طبيعـت گفتـه شـود     همان صورت نوعيه شيء است، اگرچه بيش
نهايت امكان و استعداد در آن وجود  و مادي است، بي طبيعت جوهري غير قارالذات) 910، ص1386مالصدرا، (

نقش طبيعت آن اسـت كـه از طريـق حركـت،     . دارد و حركت و زمان در حدوث و تجدد تابع وجود آن هستند
ورد و اگر صفت و عرضي متنافر با ذات شيء بر آن عارض شود، بعد از آ كماالت ثاني را براي جسم به وجود مي

طبيعت، فاعـل مباشـر حركـت    . كند رداند و در آن حالت حفظ ميگ به حال اوليه برميزوال آن عارض، شيء را 
طبيعت در اين معنا . كند است، جايگاه آن ميان ماده و نفس است و نفس از طريق آن در ماده بدني تصرف مي

 الزم بـه ذكـر اسـت كـه    . يكي از قواي نفس است و نسبت آن به نفس همانند نسبت شعاع به خورشيد اسـت 
طبيعت در معناي مـذكور، مسـخر   . طبيعت به اين معنا، با طبيعتي كه بر عناصر بدن حاكم است، متفاوت است

كند، اما طبيعت عناصر بدن در طاعت نفس نيستند و ممكن است از فرمان نفس  نفس است و از آن تعصي نمي
، 84، صـص 1360مالصـدرا،  (است همانطور كه اين امر براي مثال در فرد مبتال به رعشه مشهود . تعصي كنند

  ). 98- 97، 49، صص1990؛159، 86،91
اگرچه طبيعت باعث قوام شيء است، اما از آنجا كه خود دائماً در سيالن و تجـدد اسـت و همچنـين از    
آنجا كه كامالً مادي است و ادراكي از خود و افعالش ندارد، نياز به مبدئي دارد كه ايـن ثبـات را بـراي آن    

اين مبدأ نفس است كه به دليل داشتن هويـت وحـداني و ثابـت،    . به حركت آن جهت بدهد تأمين كند و
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نفس از آنجا كه ذووجهين است و به جهت ذات مجرد و بـه جهـت   . آيد حافظ و مقوم طبيعت به شمار مي
را فراهم كنـد   -متجدد محض  -و طبيعت  -ثابت محض  -تواند ارتباط ميان عقل  فعل مادي است، مي

  ). 361؛ همان، ص149، صهمان(
طبيعتـي كـه   : از آنجا كه مالصدرا قائل به حركت جوهري است، براي نفس قائل به دو طبيعـت اسـت  

نفس در ابتداي حدوث در افق ماديـات و  . دهنده بدن متصل و مسخّر نفس است و طبيعت عناصر تشكيل
يابـد و نفـس تـدريجاً از     مي عين طبيعت شيء است، اما تدريجاً صورت و قوه جوهري اين طبيعت تكامل

اين مرتبه از نفـس كـه خـود    . كند شود و تكامل پيدا مي اين طبيعت كه به منزلة ماده نفس است، پيدا مي
چنين نيست كه هنگـامي كـه طبيعـت بـه     . شود تر نفس مي صورت مرتبة طبيعي است، مادة مراتب عالي

ول يابد، بلكه با واقعيتـي متصـل مـواجهيم    شود، از امري صرفاً مادي به امري مجرد تح نفس متحول مي
طبيعت به معناي نخست كه همواره با نفس اسـت، همـان بـدن    . رسد كه به تدريج از ماديت به تجرد مي

اين طبيعت در عين حال جزء جوهر نفس است و . مثالي يا برزخي آن است و مشابه با بدن عنصري است
را براي تحوالت دارد و بدني كه دائماً در حال تحول اسـت،  اما طبيعتي كه نقش ماده . شود از آن جدا نمي

كنـد و از نفـس جـدا     آيد، حكم فضـوالت را پيـدا مـي    به تدريج به صورت امري عارضي براي بدن درمي
  ). 67-63، صص1369مطهري، (شود  مي

شود، متحد است و هرچه درجه وجـودي   نفس با طبيعت به معناي نخست كه بدن حقيقي محسوب مي
شود؛ تـا جـايي    تر ميتر شده و اتحادش با نفس بيش باالتر رود، بدني نيز كه همراه آن است، لطيف نفس

مانـد و ايـن دو بـه وحـدت      كه وقتي نفس به مرتبه عقل برسد، ديگر تغايري نفـس و عقـل بـاقي نمـي    
عرض به نظر مالصدرا، نسبت بدن حقيقي كه حس و حيات بالذات در آن جـاري اسـت، نـه بـال    . رسند مي

قبًال مالحظه شد كـه  ). 99-98، صص1990مالصدرا،(نسبت به نفس همانند نسبت نور به خورشيد است 
  .اين مثال درباره نسبت طبيعت و نفس نيز بيان شده است

مالصدرا معتقد است كه جسمي كه بالذات داراي حيات است، همان جسـم اخـروي اسـت كـه وجـود      
و همچنين به مدبر روحاني كه آن را از قوه به فعل در آورد و به  اين جسم به ماده و موضوع. ادراكي دارد

چراكه خود عين حيات و عين نفس است و احتياج به نفـس ديگـري   . آن حيات افاضه كند، محتاج نيست
شود، از مراتب نازلة نفس اسـت و نقـش آن    اما بدني كه با مرگ از انسان جدا مي). 270همان، ص(ندارد 

داي امر، به واسطه ادراكات حسي، زمينه ادراك خيالي را براي نفـس فـراهم كنـد تـا     اين است كه در ابت
اما پس از تكامل نفس، حكـم  . نفس از اين طريق به معناي مجرد متفطن شده و به عالم عقل رجوع كند

  ).125، 70، 51-48صص( و باقي ماندن آن مانع نفس است كند پيدا ميحجاب و غالف را 

  نسبت نفس با عقل

نفوس به اعتبار وجودي كه معلول نـزد علّـت   . الصدرا، عقل را علّت نفس و مقدم بر آن دانسته استم
وجـود خـاص و ترتيـب زمـاني و      ،دارد، وجودي در عالم عقل دارند؛ اما در اين مقام داراي كثرت عـددي 
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نبايد تصـور  البته  ).371، 367، 349صص( و تمايزشان تنها به جهات و حيثيات عقلي است يستندوضعي ن
زيرا براي مبدأ عقلـي، امـر بـالقوه معنـا نـدارد و تنهـا        ،شود كه وجود نفوس نزد عقل، به نحو بالقوه است

. وجود دارنـد  آننهايت صور به نحو بالقوه در  توان گفت كه بي درباره هيولي كه مبدأ قابلي اشياء است مي
و غيرمتفرق وجود دارنـد و وجودشـان نـزد    به نحو غيرمتجزء  -كه مبدأ فاعلي آنهاست  - نفوس در عقل

درباره علّت هبـوط نفـس از عقـل بـه     . فاعل از جهت تحصل و فعليت اقوي از وجودشان براي خود است
اش تنـزل   گاهي مطرح شده است كه نفس به علّت ضـعف وجـودي   ؛انحاء مختلف سخن گفته شده است

 از طريـق ه استكمال نفـس  اين امر كز گاهي نيز ا). 369-368صص( ه استو به ابدان متشبث شد هكرد
  ).354-353صص( ه استسخن گفته شدشود،  ممكن ميمصاحبت با بدن 

نفـس همـواره   . شـود  نفس با عقل چند تفاوت اساسي دارد كه الزمه مقام نفس است و از آن جدا نمـي 
. فعـل وجـود آن  امر بالقوه، همان كمال منتظر آن اسـت و امـر بال  . شامل امري بالقوه و امري بالفعل است

اگر نفس كمال منتظري نداشته باشد، عقـل  . وجه افتراق نفس و عقل همان جنبه بالقوه بودن نفس است
عقل براي ايجاد و افاضـه  . تفاوت ديگر عقل و نفس در نحوه فاعليت آنهاست). 259-258صص(شود  مي

امـا نفـس   . شود استكمال آن نمي نيازمندي امري زائد و خارج از خود نيست و ايجاد، باعث انفعال، تغيير و
تواند از انفعال و تغييـر بـه دور بمانـد، مگـر در يـك       تواند مستقالً علّت ايجادي باشد و همچنين نمي نمي

  ).64ص(صورت و آن هنگامي است كه وجودش متحول شده و عقل گردد 
نفـس انسـاني    .غايت و كمال انسان، خارج شدن آن از عقل هيوالني و بالفعل شدن عقل در آن اسـت 

عقل فعال حضوري در خـارج و حضـوري در نفـس مـا دارد و     . قابليت رسيدن به مرتبة عقل فعال را دارد
). 254، ص1360؛ 468، ص1380مالصـدرا، (كمال نفس انساني، اتصـال و اتحـاد بـا عقـل فعـال اسـت       

داشته و قواي آن موجودي كه به مرتبه عقل برسد، به دليل سعه وجودي، بر موجودات مادون خود احاطه 
اي ميان علم و عمل نيست و علم در آن عـين   در چنين موجودي فاصله. در همه آنها ساري و حاكم است

  ). 244، 200، صص1360مالصدرا، (قدرت است 

  گيري مقايسه و نتيجه

شناسي افلوطين و مالصدرا از آن جهت قابل مقايسه است كه در هـر دو نظـام، نفـس كـه خـود       نفس
نفـس در هـر دو   . شود است، به عنوان واسطه ميان مجردات برتر و ماديات در نظر گرفته مي امري مجرد

البته نحـوه ايـن نـزول و صـعود و غايـت      . نظام هبوطي از جانب عقل دارد و غايت آن صعود به آن است
عـاد و بقـاي   افلوطين به تناسخ باور دارد و مالصدرا به م. هايي با يكديگر دارد نفس در اين دو نظام تفاوت

  .شخصي نفوس انساني پس از مرگ و به همين سبب سرنوشت نفس در اين دو نظام متفاوت است
كند، قائل شدن به حركـت نفـس در    شناسي افلوطين را به مالصدرا نزديك مي يكي از نكاتي كه نفس

زمـان را  كند و با حركت خود  وجوي عقل حركت ميدر فلسفه افلوطين، نفس در جست. هر دو نظام است
. نزد مالصدرا نيز نفس داراي حركت جوهري است كه غايت آن بـه سـوي عقـل اسـت    . كند نيز خلق مي
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اي بالقوه در آن وجـود نـدارد، حركـت     البته از آنجا كه نفس نزد افلوطين، امري كامالً بالفعل است و جنبه
قائل به جسمانيه الحدوث  اما براي مالصدرا كه. نفس به سوي عقل، صرفاً نوعي حركت حبي خواهد بود

و روحانيه البقاء بودن نفس است و آن را در مسير حركـت جـوهري از ماديـت بـه سـوي تجـرد در نظـر        
  .  شوند كند و قوايش به فعليت تبديل مي گيرد، نفس واقعاً حركت مي مي

سـفه  نكته ديگر در مقايسه اين دو نظام جايگاه نفـس كـل در فلسـفه افلـوطين و نفـس انسـاني در فل      
در فلسفه افلوطين نفس به عنوان اقنوم سوم يا همان نفس كل نقش مهمي دارد و نفوس . مالصدرا است

اي دارد و اگرچـه   اما در فلسفه مالصدرا، نفس انساني جايگاه ويـژه . آيند انساني تنها اجزاء آن به شمار مي
تواند از آن هم برتـر شـده و    ي ميرسد و حت طليعه وجود آن در ماده است، اما در نهايت به مرتبه عقل مي

  . به مقام فوق تجرد عقالني دست يابد
كند، اثبات تجرد نفـس در دو   شناسي مالصدرا را از سايرين ممتاز مي هاي مهمي كه نفس يكي از ويژگي

نفس به محض اينكه از بدن قابل تمايز باشد، برخوردار از نوعي تجـرد اسـت كـه بـه آن تجـرد      . مقام است
در اين مرتبه نفـس ادراكـاتي دارد كـه الزمـه تجـرد      . تر از تجرد عقالني است شود و ناقص ته ميمثالي گف

به نظر مالصدرا ادراك ذات مراتبي دارد كه بـاالترين آن در  . كند اوست؛ از جمله اينكه ذات خود را درك مي
تري جود دارد كه صرافت كماما در مرتبه تجرد مثالي نيز نوعي ادراك ذات و. مرتبه تجرد عقالني وجود دارد

آيـد، امـا در    اين نوع ادراك از طريق حس يا تفكر به دست نمي. داشته و به همراه عوارض و منضمات است
اين در حالي است كه نزد افلوطين اين عقل است كه به نحو حقيقي نسبت به خـود  . عين حال كامل نيست
تر همچون نفس و طبيعـت   اما مراتب پايين. شه خود استانديشد و حقيقتاً مالك اندي آگاهي دارد، به خود مي

توانند به خودآگاهي دست يابند و نفـس هنگـامي    با رجوع به عقل و فهم اينكه خود تصوير عقل هستند، مي
اين شناخت در واقع شناخت عقل اسـت  . به معناي واقعي داراي خودآگاهي است كه با عقل متحد شده باشد

  . ماند وست و به اين ترتيب اثري از نفس باقي نميو به نحوي فاني شدن در ا
ناپذير، غيرزمـاني   افلوطين تالش كرده تا استقالل نفس از بدن را از هر جهت نشان دهد و آن را انفعال

به همين سبب، وي در تبيين ارتباط آن با بدن با مشكل مواجه شده است . و غيرمكاني معرفي كرده است
اما نزد مالصـدرا،  . اي به آن سعي در حل مشكل كرده است ادن نقش واسطهو با مطرح كردن طبيعت و د

طبيعت . آيد نفس در ابتداي حدوثش عين طبيعت است و به تدريج تكامل يافته و نفس از آن به وجود مي
همچنين طبيعت در اين معنا همـان بـدن مثـالي يـا     . در اين معنا مسخر نفس و امري خارج از آن نيست

همواره همراه نفس است؛ حتي زماني كه نفس از بدن عنصري قطع تعلق كند، اين بـدن   برزخي است كه
  .شود تر ميتر شده و اتحاد آن با نفس بيش همراه نفس است و به موازات تكامل نفس لطيف

  

  ها نوشت پي

    . است» صدرااحكام مجردات در فلسفه أفلوطين و مال«اين مقاله برگرفته از رساله دكتري با عنوان . 1
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